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Krajské informační středisko pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého kraje
tel, fax: 476 700 658   mobil: 724 261 978   e-mail: oakmo@oakmo.cz   www.kisuk.cz

Dne 6.8.2014 se zástupci Okresní agrární komory Most zúčastnili jednání se saskými 
partnery ve městě Grünhain-Beierfeld v Sasku.

Přivítal nás starosta města pan Joachim Rudler, který nás seznámil s historií a 
současným stavem města.

Město vzniklo v roce 2005 sloučením 3 měst, má 6.000 obyvatel, z toho 3.000 
pracovních míst. Vyrostla tam průmyslová zóna, kde jsou nové průmyslové podniky 
na elektroniku a dále se bude rozšiřovat o 500 pracovních míst.

S námi na setkání se zúčastnili dále Mgr. Seifert, starosta obce Třebívlice, předseda 
správní rady Serviso p. Dienstl st., jednatel firmy Serviso Ing. Bittner spolu 
s překladatelkou paní Grimmovou. 
Za německou stranu byli přítomni projektoví manažeři a ekonomka. 

Město Třebívlice spolu s městem Grünhain-Beierfeld spolupracuje na společném 
projektu „Po stopách Cisterciánů v Českém středohoří a Sasku“ a ve městě Grünhain 
bude otevřeno informační centrum, kde bude německými partnery propagováno 
České středohoří, historické památky, vinařství, české granáty, atd.

U příležitosti otevření informačního centra 12.12.2014 v Grünhainu jsme byli 
požádáni o výstavku a ochutnávky regionálních potravin Ústeckého kraje, což jsme 
předběžně potvrdili.

Požádali jsme také starostu Grünhainu, aby pozval na zahájení místní zemědělce, 
agrární komoru a agenturu pro zemědělství a venkov, která se zabývá zemědělstvím 
a venkovem, abychom s nimi mohli probrat aktuální problémy v zemědělství a 
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přípravu na „Program rozvoje venkova 2015-2020“. Pozvání zemědělců pan starosta
zajistí.

V rámci tohoto setkání jsem navázali také spolupráci s městem Třebívlice a 
Vinařstvím Třebívlice. Dohodli jsme, že se zúčastníme Vinobraní v Zámeckém parku 
v Třebívlicích 27.9.2014, kde budeme propagovat regionální potraviny.

Setkání se saskými partnery bylo velmi příjemné, ve velmi hezkém prostředí radnice, 
starosta a všichni ostatní nás velmi srdečně přijali a prohlédli jsme si budoucí 
informační centrum, které se ještě dodělává.

Vydává: OAK Most – KIS ÚK

V Mostě, dne 6.8.2014
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